Meerjarenplan De Linker Wang (2021-2023)
(versie 1.0)

Voorwoord
Voor u ligt het Meerjarenplan 2021–2023 van De Linker Wang. Dit document geeft een
overzicht van de doelstellingen van De Linker Wang, onze focuspunten in deze periode en
de doorvertaling naar de activiteiten die De Linker Wang in deze periode onderneemt.
Daarbij is er aandacht voor de activiteiten die het bestuur organiseert en aandacht voor
de activiteiten van de redactie van het magazine.
Dit meerjarenplan wordt ieder jaar herijkt en dan uitgebreid met een nieuw jaar; in 2022
volgt dus het plan 2022–2024.
Dit meerjarenplan is het beleidsplan zoals dat in artikel 3 van het Huishoudelijk
Reglement van De Linker Wang is opgenomen. Samen met de jaarbegroting vormt dit
het jaarplan voor het lopende jaar, in dit geval dus 2021.
Tjeerd de Jong, voorzitter DLW
Doelstelling De Linker Wang
Conform de Statuten (artikel 3.1) zijn de doelstellingen van De Linker Wang:
•
•
•
•
•
•
•

het bieden van een platform aan mensen die zich aangesproken voelen door het grensvlak van geloof,
spiritualiteit, levensbeschouwing en progressieve, groene politiek;
via of namens het Linker Wang Platform religieus geïnspireerde waarden op de maatschappelijke en
politieke agenda zetten;
het benutten van het Christendom en andere religieuze tradities als inspiratiebronnen om visies op
maatschappij en politiek te ontwikkelen:
geïnspireerd door de drieslag vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping;
niet alleen in de persoonlijke Ievenssfeer, maar ook in de Nederlandse samenleving en de bredere
internationale context.
Het vorm helpen geven van geweldloosheid, eerlijke kansen voor alle mensen, sociale gerechtigheid en
bescherming van de natuur.
Het samen durven denken en dromen van een vreedzamer, rechtvaardiger en duurzamer wereld als
vertrekpunten voor politiek handelen.

In artikel 3.2 is vastgelegd hoe De Linker Wang deze doelstellingen wil bereiken:
•

a.
b.
c.
d.
e.
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De stichting tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door inzet van een of meer van de
hieronder onder a tot en met e genoemde methoden. Van elk van deze genoemde methoden maakt de
stichting alleen gebruik indien en voor zover deze door haar wenselijk, noodzakelijk en mogelijk wordt
geacht. De methoden waar het om gaat, zijn:
uitgave van het tijdschrift 'De Linker Wang', een opiniërend tijdschrift met aandacht voor onderwerpen
op het snijpunt van geloof, levensbeschouwing, kerk, samenleving en politiek;
landelijke bijeenkomsten met ruimte voor discussie en ontmoeting;
het aangaan van discussies en gesprekken met diverse organisaties en allen die zich in het publieke
debat beroepen op levensbeschouwelijke tradities;
overwegingen en standpunten inbrengen in discussies binnen de Vereniging Groen Links;
andere methoden die de Stuurgroep1 bevorderlijk acht voor de realisatie van de doelstellingen van de
stichting en die niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Met de stuurgroep wordt het bestuur bedoeld
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De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek binnen GroenLinks en staat voor
politiek met compassie. DLW wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de
compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door
te informeren en door gesprek te faciliteren.

Wat willen we bereiken in deze periode?
In de doelstellingen in de statuten staat benoemd waarvoor De Linker Wang is opgericht
en wat we beogen te bereiken. Dit hebben we uitgewerkt in een verwoording van het
effect dat we willen hebben in 2021, 2022 en 2023:
•
•

De Linker Wang wil in deze periode effect hebben op de eigen achterban, op
GroenLinks en op religieuze gemeenschappen.
DLW wil gevraagd en ongevraagd input aan GroenLinks leveren vanuit
levensbeschouwelijke bronnen en door levensbeschouwing geïnspireerde visie. We
willen de levensbeschouwelijke luis in de pels zijn.

Dit doen we concreet door zelf proactief toenadering te zoeken en ons te laten horen op
punten die voor ons van belang zijn. We moeten onszelf relevant maken. Dit kan onder
andere door:
• Input te leveren door 'lobbybrieven' bij relevante debatten en discussies.
• Tweede en Eerste Kamerleden (blijven) betrekken bij onze bijeenkomsten.
• Statenleden en raadsleden bij onze bijeenkomsten vragen - b.v. ook om lezingen
te geven. Op die manier raken Tweede Kamer, regio en gemeenten ook beter
betrokken.
• Actief moties en amendementen in te dienen bij het verkiezingsprogramma voor
2021 en evt. volgende programma’s.
• Te werken aan onze zichtbaarheid door b.v. discussie in het Magazine
• Uit te zoeken wat onze formele rol is – en daarmee de verhouding ten opzichte
van GroenLinks te versterken.
Andere religieuze gemeenschappen en andere werkgroepen binnen GroenLinks kunnen
bij ons aanhaken indien ze de samenwerking zoeken. Wij doen dat zelf echter niet actief,
omdat we verwachten dat dit een relatief hoge tijdsinvestering met weinig opbrengst
geeft.
Om het effect te bereiken zetten we de volgende middelen in:
• Magazine
• Politieke beïnvloeding
• Bijeenkomsten
• Netwerken (mensen verbinden)
• Social media en website
Inclusiviteit
We vinden het belangrijk inclusief te zijn. Dit borgen we:
• Door als bestuur hier steeds expliciet aandacht aan te geven en elkaar hierop te
bevragen.
• In de samenstelling van bestuur en redactie.
• In opzet, samenstelling sprekers en momenten van onze bijeenkomsten.
• In wat aandacht krijgt in het Magazine in woord en beeld.
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Activiteiten
Focuspunten 2021-2023
De focuspunten zijn de inhoudelijke thema’s waarop we in deze periode de aandacht
richten en waaromheen onze activiteiten worden georganiseerd.
Thema met
inhoudelijke
toelichting
Levensbeschouwing en
politiek binnen
GL

Wat willen we bereiken
op dit thema?

Activiteiten in 2021 e.v.
om dit te bereiken

Wie is/zijn
aanspreekpunt

Intern debat in
GroenLinks over de rol
en bijdrage die religie
en levensbeschouwing
kunnen bieden bij het
pleidooi dat De Linker
Wang wil houden voor
waardegedreven
politiek.

Job de Haan,
met
ondersteuning
van de overige
bestuursleden

Waarheid en
nepnieuws

Dialoog binnen
GroenLinks en ook met
andere
geïnteresseerden over
hoe "de waarheid"
onder druk staat van
fake news, algoritmes
en bubbels. Hoe politici
en opiniemakers worden
geloofd als moderne
profeten en daartegen
geen factcheck
opgewassen is. Bestaan
feiten nog of is alles
maar een mening? Wat
betekent dat voor hoe
we met elkaar
samenleven, voor het
maatschappelijk en
politiek debat?
Meer aandacht voor
eenzaamheid onder
ouderen en waardigheid
van leven. Meer besef
van het belang van
interactie van ouderen
onderling maar ook van

Aandacht voor dit
onderwerp op
verschillende platforms
zoals in het Magazine,
uitlopend op een
jubileumsymposium in
het najaar van 2021.
Daar worden
deskundige sprekers
uitgenodigd op het
diverse gebied van
religie en
levensbeschouwing
enerzijds en politiek
handelen zonder
godsdienstig oogmerk
anderzijds.
Organisatie van een
webinar/symposium (in
elk geval online
bijeenkomst) met
interessante
wetenschappelijke
sprekers, daar waar
mogelijk inspelend op
de actualiteit van het
coronadebat en de TK
verkiezingen. Voor de
zomer 2021.

Vinger aan de pols
houden
Contact met andere
geledingen.

Pieter van
Abshoven

Menskant
ouderenzorg
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Job de Haan,
Harmen
Binnema

Vrijheid van
onderwijs

Klimaatrechtvaardigheid

ouderen met andere
generaties.
Een evenwichtige
partijlijn met waarin
we zoeken naar de
balans tussen de
vrijheid van
onderwijs en de
acceptatieplicht
zoals voorgesteld
door Asscher.

Als eerste stap
direct contact
zoeken met het
(nieuwe?) TK-lid op
deze portefeuille na
de verkiezingen.
Erna evt nog
lobbybrieven,
bredere discussie
losmaken, intern en
extern.
In aanloop naar de
verkiezingen:
- relevante GroenLinks
verkiezingsthema's
benadrukken via sociale
media
- aanhaken bij 11 maart
(Sacred People Sacred
Earth), de mondiale
klimaatrechtvaardigheid
bewustwordingsdag van
GreenFaith
- aanhaken bij 14
maart, de KlimaatMars,
een coalitie van
Nederlandse
organisaties om klimaat
hoog bij kiezers op de
agenda te hebben voor
de verkiezingen
- Milieudefensie
faciliteert ook een clubje
met religieuze/
levensbeschouwelijke
spelers; daar als DLW
proactief aan meedoen.

Zorg voor klimaat en
milieu niet alleen op
basis van
wetenschappelijke
bevindingen en
prognoses, maar ook
bewustwording op basis
van waarden en
levensbeschouwing.
Het gaat om het
benadrukken van de
sociale kant van
duurzaamheid. De mens
is veel meer dan
economisch nut,
Nederland is geen B.V.
maar een land dat
gevormd wordt door
mensen, natuur en
landschappen.

Na de verkiezingen (tot
eind 2021):
- relevante
GroenLinksthema's in
ieder geval via sociale
media benadrukken
tijdens coalitiebesprekingen;
- activiteiten (b.v. een
webinar) over de
Nederlandse inbreng
voor COP26 (vooralsnog
gepland voor november
2021);
- aansluiten bij het
‘decennium van actie’,
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Pieter van
Abshoven
Vacature

Jaap van ’t Riet
Tjeerd de Jong
Vacature

uitgeroepen op de
Climate Adaptation
Summit 2021

Plannen m.b.t. het Magazine
De redactie wil op zijn minst vijf keer per jaar een magazine van tenminste 26 pagina’s
uitbrengen over religie, politiek en maatschappij, waarbij religie in de breedste zin van
het woord geïnterpreteerd wordt. Elk nummer heeft een aantal artikelen rond één
centraal thema; dit thema wordt ongeveer vier maanden van tevoren al bepaald. Het
aantal artikelen rond een thema is flexibel, maar ten minste drie artikelen is het streven.
Verder is er met nadruk ruimte voor een grote verscheidenheid aan artikelen in de rest
van het magazine.
De redactie wil in 2021 een professionaliseringsslag gaan maken met het magazine,
hiermee is eind 2020 al begonnen. De productie van het magazine vindt plaats in drie
fasen: fase 1: schrijven van de artikelen, fase 2: eindredactie met als eindresultaat een
compleet magazine, fase 3: publiceren en promotie.
• Met fase 1 is eind 2020 al begonnen door de introductie van een auteursgroep
(groep personen die op meer vrijblijvende basis af en toe een artikel wil schrijven)
en het aantrekken van twee nieuwe redacteuren. Het aantrekken van nieuwe
redacteuren zal ook in 2021 blijven plaatsvinden.
• Met de professionalisering van fase 2 zijn ook al stappen gemaakt. Zo is er een
beeldredacteur die met name de juist foto’s bij artikelen zoekt of maakt en vindt
er door een derde redactielid nog een laatste eindredactie plaats.
• In 2021 wordt met name ingezet op de professionalisering van de derde fase. Zo
wordt er geprobeerd iemand te vinden voor de promotie en digitalisering van het
magazine. Ook wordt er in samenwerking met het bestuur gekeken naar hoe het
blad digitaal beter te bekijken is en hoe de digitale abonnementsvorm verbeterd
kan worden. Het papieren magazine blijft in alle gevallen volledig bestaan.
Plannen m.b.t. website en social media
DLW is online op LinkedIn, Twitter en Facebook en heeft een eigen website. Zowel een
bestuurslid als de DLW redactie hebben toegang tot al deze kanalen. De verdeling is dat
de redactie deze communicatiemanieren gebruikt voor magazine zaken (met name
aankondigen, delen van nieuwe artikelen, magazine). Het bestuurslid deelt met name
informatie wat betreft bijeenkomsten, dossiers.
De website zal baat hebben bij een nadere (tijds)investering de komende tijd - de
software waarop de website gebaseerd is in de loop der tijd een aantal keer geüpdatet
waardoor het nodig is de organisatie van de website te verbeteren. Ook zijn sommige
delen van de website toe aan nadere aandacht: het gaat zowel om archivering als
actualisering, zoals de dossiers. Dit zal een focus zijn voor de komende maanden.
Ab Harrewijn Prijs
Ab Harrewijn is één van de oprichters van De Linker Wang. Hij overleed in 2002.
De Ab Harrewijn Prijs wordt sinds 2003 ieder jaar op 13 mei uitgereikt aan een persoon
of groep die zich heeft ingezet voor de rafelranden van de samenleving. De prijs bestaat
uit een kunstwerk en een geldbedrag, in te zetten voor het bekroonde initiatief.
De Linker Wang is nauw betrokken bij de Ab Harrewijnprijs en één van de bestuursleden
neemt deel in de jury van de Ab Harrewijnprijs.
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Begroting 2021
Begroting
2021

inkomsten
abonnementen
abonnementen vooruit
ontvangen
abonnementen tgv vorig jaar
donaties
bijdrage kerk en wereld
werkgroep
deelnemers symposium
subsidie GL
rente
onttrokken aan reserves
Subtotaal

11.200

16.400

uit fondsen voor ledenwerving
uit fondsen voor jubileum
Totaal:

1.000
17.400

4.500

700

uitgaven
tijdschrift+porti
website
redactie
bijeenkomsten
administratie
bestuurskosten
rente
diversen
jubileum
toegevoegd aan reserves
Subtotaal

9.700
100
3.000
400
1.700
300
200
2.000
17.400

ledenwerving
Totaal
17.400
Bijlage: Samenstelling bestuur en redactie
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Samenstelling bestuur
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter

Tjeerd de Jong

Secretaris

Jaap van ’t Riet (kandidaat)

Penningmeester

Pieter van Abshoven

Algemeen bestuurslid

Job de Haan

Algemeen bestuurslid

Vacature

Algemeen bestuurslid

Harmen Binnema

Algehele coördinatie.
Representatie
Coördinatie contacten met
politici, partijbestuur
Verbinding met redactie
magazine
Secretariaat
Contactpersoon landelijk
bureau
Digitaal archief
Notulen bestuur
Administratie (incl.
ledenadministratie)
Meehelpen organisatie
bijeenkomsten
Organiseren
bijeenkomsten
Jurylid Ab Harrewijnprijs
Communicatie, publiciteit
en PR middelen
Dossiers op website
Technisch beheer website
Social media
Organisatie
bijeenkomsten
Vice-voorzitter

Rooster van aan- en aftreden
Bestuursleden hebben drie jaar zitting, daarna kan de termijn worden verlengd worden of
treedt een bestuurslid af.

Harmen Binnema
Tjeerd de Jong
Pieter van Abshoven
Job de Haan
Jaap van ’t Riet

Moment van aantreden
Voorjaar 2019
2012
Jun 2015
Okt 2018
Voorjaar 2021
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Verlenging noodzakelijk per
Voorjaar 2022
Eindigt nov 2022
Jun 2024
Okt 2024
Voorjaar 2024

Samenstelling redactie
De redactie van het Magazine heeft bij het verschijnen van dit jaarplan de volgende
samenstelling. De samenstelling van de redactie is zeer veranderlijk omdat redacteuren
altijd welkom zijn om een keertje mee te doen. Door het hele jaar kunnen er nieuwe
mensen bijkomen.
Hoofdredacteur

Lucas Brinkhuis

Hoofdredactie
Coördinator fase 1
Contactpunt Bestuur
Contactpunt auteursgroep
Tweede Eindredactie

Eindredacteur

Bas Joosse

Eindredactie
Coördinator fase 2
Contactpunt columnisten
Contactpunt vormgever
Eerste Eindredactie

Redactielid

Carin Hereijgers

Artikelen
Recensie

Redactielid

Yfke Nawijn

Artikelen
Met name politieke
interviews

Redactielid

Ina Scholma-Huisman

Artikelen
Met name human interest
interviews

Redactielid

Annabel Den Dekker

Artikelen
Met name pop-culture
Laatste eindredactie

Redactielid

Brandon Pakker

Artikelen
Columnist

Aspirant-Redactielid

Jaap Terpstra

Overige medewerkers aan het Magazine
Vormgever

Ester Meijer-Horneman

Beeldredactie

Eline Lips

Vaste Columnist

Margrietha Reinders

Vaste Columnist

Halima Özen
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